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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis

penelitian kuantitatif. Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan dengan pola

analisis regresi linear berganda untuk mengetahui arah antara harga produk dan

perilaku pedagang kios dengan keputusan membeli wisatawan apakah positif atau

negatif dan untuk memprediksi nilai dari keputusan membeli wisatawan. dimana

jenis regresi linear berganda merupakan penelitian yang lebih banyak didasarkan

pada asumsi, karena pengujian tentang terpenuhi tidaknya asumsi masih sukar

dilakukan. Penelitian regresi liner berganda adalah dalam ilmu sosial (pendidikan)

jarang terjadi adanya hubungan antara dua fariabel saja. Sebagaian besar satu

fariabel mempunyai hubungan dengan banyak faribel sehingga dalam analisis

statistik pun hendaknya digunakan alat analisis yang bisa mencakup hubungan

banyak fariabel41.

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih banyak menggunakan

logika hipotesis yang dimulai dengan berfikir deduktif untuk menurunkan

hipotesis kemudian melakukan pengujian lapangan dan kesimpulan atau hipotesis

tersebut ditarik berdasarkan data empiris42.

41 Agus Irianto, statistik konsep dasar dan aplikasinya, (kencana: jakarta, KDT) Hal. 91
42Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal. 64
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Sedangakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

jenis penelitian survei, yaitu penulis yang mengambil sampel dari suatu populasi

dan menggunakan kuisioner  sebagai alat pengukur data yang pokok43.

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriktif analisis yaitu metode yang berusaha mencari gambaran menyeluruh

tentang data, fakta dan peristiwa yang sebenarnya mengenai objek penelitian44.

B. Waktu dan tempat penelitian

a. Waktu penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan survei lapangan berdasarkan

waktu yang telah ditentukan dilaksanakan setelah proposal disetujui dalam

seminar proposal untuk dilakuka penelitian selanjunya.

b. Tempat penelitian

Adapun tempat yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah

wisata pantai Toronipa Kecamatan Soropia.

C. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai mutu dan karaktristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

43Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei (Cet ke-;Jakarta:
LP3ES, 2000), Hal. 3.

44J. Vrendenbregt, Metode danTeknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT.Gramedia,
2005), Hal. 34
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya45. Adapun yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan berjumlah 200 orang46.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat sifat yang sama

dari obyek yang merupakan sumber data. “sampel adalah bagian kecil dari

populasi yang akan diteliti”47. sedangkan menurut suharsimi arikunto “sampel

adalah sebagian kecil atau wakil populasi yang akan diteliti”48. Maksudnya adalah

dari sejumlah populasi yang ada hanya sebagian yang akan disajikan sebagai

objek penelitian baik sebagai sumber informasi maupun yang menjadi subjek

analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus solvin (metode

solvin).

D. Teknik pengambilan sampel

Dalam penetapan pengambilan sampel untuk wisatawan dalam penelitian

didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin49. Sebagai berikut:

n =
Dimana:

n = ukuran sampel

45Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 80
46Musa , wawancara, wisatawan pantai toronipa kecamatan soropia, tgl 22-04-2019
47Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek, Jakarta: Rineka Cipta,

2005, Hal. 23
48Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Cet. IX,, Jakarta:

Rineka cipata, 2000, Hal. 118.
49Husain Umar, Metode Riset Bisnis, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal

146.
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N = ukuran populasi

E = persen kelonggaran ketidak telitian yang masih dapat ditolelir

dalam pengambilan sampel, sebanyak 5%

Berdasarkan  rumus tersebut maka besarnya sampel dapat dihitung sebagai

berikut:

n = 2001 + 200(5%)
n = × ,
n = ,
n= 133 wisatawan.

jumlah sampel responden wisatawan dalam penelitian ini adalah

mengikuti jumlah sampel pada responden pedagang. Dengan demikian maka

jumlah sampel responden wisatawan sebanyak 133 orang.

Telah diketahui bahwa berapa banyak wisatawan yang berada pada pantai

Toronipa, oleh karena itu peneliti akan menentukan seberapa besar kemapuan

daya beli wisatawan terhadap harga produk.

E. Data dan sumber data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang

standar.
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunakan

metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan yaitu dengan melakukan

pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti. Observasi dalam hakikatnya

merupakan merupakankegiatan menggunakan panca indra, bisa dengan

menggunakan pengelihaatan, penciuman atau pendengaran. Dalam hal ini peneliti

mengamati pedagang kios di pantai toronipa. Metode observasi adalah metode

pengumpalan data yang digunakan untuk menghimpun data data penelitian, data

data penelitian tersebut dapat diamat oleh peneliti. Observasi yaitu melakukan

pengamatan secara langsung objek penelitian dari dekat kegiatan yang

dilakukan50.

2. Metode kuisioner

Metode kuisioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan

memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan harapan mereka

akan memberikan respon yang sesuai atas daftar pertanyaan tersebut. Kuisioner

disini adalah model tertutup karena jawaban telah disediakan dan pengukurannya

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur pengaruh harga

produk, pedagang kios  terhadap daya beli wisatawan di pantai toronipa.

50Ridwan, Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian, (Bandung:CV,Alvabeta
2003), Hal. 30
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Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai

garadasi dari sangat positif sampai sangat negatif, dengan 5 alternatif jawaban

sebagai berikut51 :

SS : sangat seruju (5) TS : tidak setuju (2)

S : setuju (4) STS : sangat tidak setuju (1)

N : kurang setuju (3)

Hal ini digunakan sebagai patokan untuk menyusun instrumen berupa

pertanyaan yang nantinya dijawab oleh responden. Teknik ini sangat efektif

digunakan dan lebih baik jika pertanyaan pertanyaan terarah dengan baik dan

efektif. Teknik ini berbentuk pengisian kuisioner. Teknik ini merupakan bentuk

alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan pertanyaan. Diharapkan dengan

menyebar daftar pertanyaan pertanyaan kepada responden, peneliti dapat

menghimpun data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Sampel yang akan diteliti yaitu wisatawan  yang berkunjung dan

berteransaksi di pantai Toronipa Kecamatan Soropia. Berjumlah 133 wisatawan.

F. Desain penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya hubungan antara

variabel X (independen) dan variebel Y (dependen). Desain peneliatian yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

51 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2009, Hal.  93
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Keterangan :

X1 : Harga Produk

X2 : Perilaku Pedagang Kios

Y : Keputusan Membeli Wisatawan

G. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penelitian

lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilapangan untuk

mengumpulkan data data yang berhubungan dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan data adalah “sebagai cara dan alat yang digunakan

dalam pengumpulan informasi atau keterangan mengenai subjek penelitian”52.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi observasi/survei lapangan

dan kuisioner. Penelitian dilakukan oleh penulis dengan melihat secara langsung

bagaimana harga produk pedagang kios di kawasan wisata, serta menggunakan

kuisioner atau angket yang dibagikan kepada wisatawan untuk mengukur

52Arikunto, Suharsimih. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jogjakarta :
Rineka Cipta. (2002), Hal. 23

PERILAKU
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seberapa besar kemungkinan terjadinya kenaikan harga produk yang ada di

kawasan pantai.

H. Teknik analisis data

Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh harga produk melalui

penetapan harga dan perilaku pedagang kios yang dilakukan di kawasan pantai

terhadap keputusan membeli wisatawan dengan indikator keputusan membeli.

Penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode regresi

liner berganda, diantaranya:

Analisis regresi liner berganda adalah hubungan secara linear antara dua

atau lebih variabel independen( , , ……… ) dengan variabel dependen (Y).

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan

varibel dependen apakah masing masing variabel independen berhubungn positif

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel

dependen apabila nilai varibel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Penguji hipotesis dilakukan dengan persamaan regresi berganda, dengan

rumus:

= + +
Keterangan:

Y = Keputusan Membeli Wisatawan
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A = Konstanta

X1= Harga Produk

X2= Perilaku Pedagang Kios

1. Uji simultan (f)

Uji ketetapan model (Goodnese Of Fit) bertujuan apakah rumus model

sudah tepat atau fit. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikasi nilai p-

value dengan nilai alpa (0,05)

Uji F statistik digunakan untuk membuktikan bahwa harga produk dan

perilaku pedagang kios secara simultan mempengaruhi keputusan membeli

wisatawan digunakan uji F statistik. Adapun dasar keputusannya adalah apabila

nilai (0,05)>p-value maka H0 atau H1 dan apabila (0,05)< p-value maka

terima H0 atau tolak H1.

2. Uji pasial (t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial.

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan mengunakan spss 21.

Dengan tingkat signifikasi yang ditetapkan adalah 0,05%:
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a. Jika nilai signifikasi ≥ 0,05,maka Ho diterima dengan H1 ditolak,

atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan varibel terikat atau

tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji53.

b. Jika nilai signifikasi ≤ 0,05, maka Ho diterima dan H2 ditolak,

atau variabel bebas dapat dijelaskan variabel terikat atau ada

pengaruh antara variabel yang diuji.

I. Definisi oprasional variabel

Brikut ini akan dijelaskan mengenai definisi oprasional variabel yang akan

digunakan dalam peneitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harga produk

Harga suatu peroduk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai

kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani

membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan

yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya

apabila seseorang itu menilai kepuasananya terhadap suatu produk itu rendah

maka dia tidakakan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan

harga yang mahal.

Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix,

yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkn

biaya. Seperti yang diungkapkan oleh kottler, bahwa harga merupakan bagian

dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, produk, saluran dan promosi, yaitu

53 Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B. Bandung
Alfabeta. Hal 245
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apa yang dikenal dengan istilah empat p ( price, product, place dan promotion)

harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (income), adapun

unsur unsur bauran pemasaran lainnya yaitu product (produk), place

(tempat/saluran), promotion (promosi) menimbulakan biaya atau beban yang

harus ditanggung oleh usaha/badan usaha.

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin)

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan

pelayanannya54.

Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang

terhadap produk yang dibelinya55. Sesorang akan berani mambayar suatu produk

dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang diharapkannya

terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya apabila sesorang itu

menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah maka dia tidak akan

bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal.

2. Perilaku pedagang kios

Etika dalam pemikiran islam dimasukkan dalam filsafat praktis (al hikmah

al amaliyah) bersama politik dan ekonomi. Dalam makna yang lebih tegas, yaitu

kutipan dalam buku kuliah etika mendefinisikan etika secara terniminologis

sebagai berikut, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep

nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan perinsip prinsip

54 Basu Swastha dan Irawan. Manajemen Pemasaran Modern, Liberty, Yogyakarta, 2005,
Hal. 241.

55Indriyo Gitosudarmo. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: IKAPI. 2014. Hal.272.
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umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini

etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan

juga sebagai filsufnya dalam berperilaku56.

Pedagang kaki lima pada umumnya adalah self employed , artinya

meyoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang

dimiliki tidak terlalu baesar, daan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan dan

modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi,

biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari supplier yang memasok barang

dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat

sedikit, ini berarti sangat sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil

usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang.

Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi

uasaha sangat kecil57.

3. Keputusan membeli wisatawan

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan

akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak

melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan kegiatan

sebelumnya58. Keputusan pembelian konsumen adalah proses pembelian yang

56 Drs. Achmad Charris Zubair, kuliah etika, Rajawali Press, Ed. III, Januari 1995, Hal
13-15

57 I Komang Adi Antara, Luh Putu Aswitari, Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Denpasar Barat, E-Jurnal Ekonomi
Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 5, No. 11 November 2016

58 Khorik Atul Aliyah, Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Terhadap Keputusan
Pembelian Dengan Viral Marketing Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Konsumen
Sfa Steak & Resto Karanganyar) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Surakarta, (skripsi 2017) hal. 17
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terdiri dari urutan kejadian yang dimulai dari pengenalan masalah, pencarian

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.

Keputusan pembelian adalah tipe tipe proses pengambilan keputusan konsumen

yang terdiri dari tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi

alternatif, pembelian dan diakhiri dengan purnabeli. Keputusan pembelian adalah

tahap konsumsi jasa yang terdiri dari tahap prapembelian, tahap transaksi

interaksi jasa dan tahap pasca transaksi interaksi jasa.
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